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 :مقتطفات من الحوار
اإلبداع ملكة وعطاء من الكرمي الوهاب، وجب توظيفها ملا خيدم اهلدف األمسى من  

  .ولكي نكون حمسنني يف عبادتنا علينا أن نكون حمسنني يف إبداعنا (..).احلياة
  .اإلنسان بطبعه ال يقبل احلقيقة كاملة فيهرب إىل حقيقة خادعة جيدها بعيدا عن املسرح 
 مل تغط بشكل كبري سواء من الناحية الفكرية أو ما زال الكثري من مساحات الفن 

اإلبداعية والسبب يف ذلك يرجع إىل ترسبات تارخيية غلفت الفن عموما بسياج من 
  .االام املبدئي للفضاء الفين وملرتاديه

ال ميكن أبدا أن نفصل الفن عن احلياة، لذلك ظل الفن وسيلة للتعبري عن آالم وآمال  
 .الشعوب واحلضارات

إال أن هذه اخلصوصية ال تلغي حق (...) .وصية املرأة تقابل خصوصية الرجلخص 
  .املشاركة واإلبداع يف جمال الفنون

  :ورقة تعريفية
  .، متزوج وأب لطفلتني1974مواليد األستاذ منري اجلوري، من 

  . الشريعة اإلسالميةيفالعامة الدراسات  حاصل على شهادة •
  . سنوات10 سابقا ملدة أستاذ مادة الرياضيات •
  .يعمل  اآلن مستشارا يف التوجيه التربوي •

  : في المجال الفني
 مهتم مبجايل املسرح والغناء •
  سنوات6ملدة " املسرح اجلديد"سابقا بفرقة   ممثل •
  حكايات من زماين ،القضبانخلف  :ملسرحيتنيمؤلف  •
 ).جواد(رئيس اجلمعية الوطنية لإلبداع الدرامي •
 .أو مؤطرا الدورات التكوينية يف املسرح مستفيداحضور جمموعة من امللتقيات و •
 .دليل الفرق الغنائية :كتابمعد  •
 جمموعة من املقاالت يف الصحف واملواقع االلكترونية •
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  :نص احلوار

  هناك سؤال يفرض نفسه يف أول لقاء، كيف كانت بداية األستاذ منري اجلوري مع الفن؟ : حمب
عالقيت  ابتدأت. محان الرحيم والصالة على رسول اهللا األمنيبسم اهللا الر: األستاذ منري اجلوري

قبل أن  املدرسيةمن خالل مشاركيت يف األنشطة الفنية سواء داخل عائليت أو منذ طفوليت مبجال الفن 
 إىل ، وبتوجيه من أحد األساتذة ملدة قصرية اجتهت بعدها،لكندار الشباب أتلقى دروسا يف املوسيقى ب

من س الدار حيث أتيح يل اللقاء املباشر مبجموعة من املتخصصني استفدت من جتربتهم جمال املسرح بنف
يف السنني و .خالل مشاركيت إىل جانبهم يف أعمال مسرحية وحضوري للعديد من امللتقيات الوطنية

  . لدراسة والكتابة يف جمال الفنون بشكل عاموااألخرية توجهت إىل التأطري 
     

  ؟ هل من مشترك: ملسرح بني الغناء وا: حمب
عن وسيلة للتعبري  مبعىن أما ،الغناء واملسرح يشتركان يف كوما فنني : األستاذ منري اجلوري

خيتلفان يف و. ومها بذلك يشكالن وعاء حيمل رسالة الفنان إىل الناسحال ووجدان الفنان بطريقة مجيلة، 
ففي الوقت الذي تعتمد فنون .  منهما ومدى تأثريهطريقة التناول والتعبري ويف الوسائل اليت يوظفها كل

الدراما عموما ومنها املسرح على تأثري الصورة أي التأثري من خالل العني أكثر، جند أن الغناء يستعمل 
   .ولكل وسيلة قوا وتأثريها الذي ال يقل أمهية عن تأثري األخرى. ذكاء اجلمايلالسمع كوسيلة للتأثري يف ال

  

" اإلسالمي"لدى املهتمني بشأن الفن ) األنشودة( كبري على األغنية اظ أن هناك تركيزاملالح: حمب
حية الوسائل على األقل من نا" األنشودة"هو ما يعكسه حجم التطور الذي عرفته ملسرح، ومقارنة مع ا
  .األفكارواجلمهور و

وحماسبة ء واملسرح  الغناحركية جمايل مقارنةاحلكمة ال أرى أنه من  : األستاذ منري اجلوري
مكانيات اإلتقومي أداء كل منهما، سواء من حيث ل خمتلفة معاملألن هناك أحدمها بنفس معايري حماسبة اآلخر 

ومن املؤكد يف هذا ،  ومتطلبات اللقاء مع اجلمهوربداعية فضال عن جماالت التصريفاإلزمنية والادية وامل
هو ما يقف عائقا أمام انتشاره يف صفوف الصحوة وفر ويتطلب جمهودا أن املسرح يكلف أكثر والسياق أ
 ميكن أن يضاف إىل هذا ما يعيشه املسرح بشكل عام من تضييق بسبب سيطرة ثقافة الصورة .اإلسالمية

اليت تطورت بشكل رهيب يف الصوت والصورة  من خالل خدع إشباعاإللكترونية وما توفره من متعة و
بشكل طبيعي أقرب إىل الواقع يف أبعاده فيا اة املتفرج حبقيقة نفسه مسرح ظل و مقابل السنني األخرية
اإلنسان بطبعه ال يقبل احلقيقة كاملة فيهرب إىل حقيقة خادعة جيدها بعيدا عن و .الزمانية واملكانية

  .املسرح
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  ؟فن عموما ما تقييمكم لنظرة أبناء الصحوة اإلسالمية لل : حمب

 الكثري من مساحات الفن مل تغط بشكل كبري سواء من الناحية زالما  : األستاذ منري اجلوري
الفكرية أو اإلبداعية والسبب يف ذلك يرجع إىل ترسبات تارخيية غلفت الفن عموما بسياج من االام 

األجناس الفنية بكثري من بعض املبدئي للفضاء الفين وملرتاديه، وعليه جند أن أبناء الصحوة يتعاملون مع 
التريث كمن يلتمس طريقه وسط عتمة الليل الدامس، وهو أمر له ما يربره إذا استحضرنا احلذر و

بناء ذوق جديد وتصور جديد لكن باملقابل ال بد من االقتحام ل. املرتلقات األخالقية اليت حتيط باملوضوع
ح فيها ، والنجاومفهوم جديد ورأي جديد يكون مقنعا وحمببا، وهي مهمة ليست سهلة لكنها ضرورية

ت تفصيالحيتاج إىل مساحة من االجتهاد الفقهي  املؤصل والفهم الفين الناضج الذي يسمح بالغوص يف 
  .متكن احلركة الفنية اإلسالمية من أدوات أقوى لتسجيل حضور أكثر تأثريا يف الساحة الفنيةأعمق 

  
  هل من خصوصية؟: من ضمنه املسرحاملرأة و الفن و:  حمب

املرأة تقابل خصوصية الرجل، حيث خص اهللا عز وجل كل خصوصية :  منري اجلورياألستاذ 
منهما مبا مييزه عن اآلخر ومبا حيقق التوازن يف الكون واحلياة، فإذا كانت هذه هي احلقيقة اليت ال ميكن 

إال .  يعكس ذلك بشكل موضوعي وواقعي وأال نتجاوز ذلك مبسميات أخرىنجتاوزها فإن على الفن أ
ا يف توظيف الرجل ال تلغي حق املشاركة واإلبداع يف جمال الفنون وإمنا ينحصر دورهن هذه اخلصوصية أ
  . تعكس مميزات كل منهما دون مبالغة أو ابتذالوار املرأة يف أدو
  

  ما عوائق وجوده؟: احترايف " إسالمي"مسرح  : حمب
ات ياإلمكانورة نستحضر عندما نتحدث عن االحتراف فنحن بالضر : األستاذ منري اجلوري

 والدعائية واإلعالمية وفضاءات العرض وغريها من األمور اليت مل جتد مكانتها احلقيقية يف العمل املادية
 له صلة باملرجعية اإلسالمية من طرف فناإلسالمي بسبب إغفاهلا أو بسبب التضييق الذي ميارس على كل 

ن  أن هذا حتد كبري ينضاف إليه سببا أعتقد.الفنواليب د اللوبيات اليت تتحكم يف واألنظمة احلاكمة أ
سألة مل وأيضا ، الصف اإلسالمي للمسرحلعديد من احملسوبني علىحنباسية لاإلنظرة بال يتعلق األول ،نايذات

الذي يتطلب منا التجديد يف فقهنا ويف حاجياتنا اجلمالية وطريقة يف هذا اال واإلبداع والتعبري الفين 
   . اتناوهل
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اخل، البد و أنه حيتاج إىل طاقات ..وإخراجما حيتاجه املسرح من نصوص وديكور وأزياء : حمب

  هل من رسالة توجهوا للشباب ذا اخلصوص؟ "مبدعة"
اإلبداع ملكة وعطاء من الكرمي الوهاب، وجب توظيفها ملا خيدم اهلدف : األستاذ منري اجلوري
  املبدع أن يتعلمبلذلك على الشا" إلنس إال ليعبدونوما خلقت اجلن وا: "األمسى من احلياة، يقول تعاىل 

جمال من جماالت كيف يعبد اهللا تعاىل ويتقرب منه ويسلك إليه طلبا لرضاه بتوظيف ملكاته اإلبداعية يف أي 
  . احلياة

ية اليت  أوال من حيث الغاية والن؛أن نكون حمسنني يف إبداعناولكي نكون حمسنني يف عبادتنا علينا 
جيب أن تكون خالصة لوجه اهللا الكرمي، ثانيا من حيث املضامني واألشكال اليت جيب أن تتناسب مع الغاية، 

الذي يتحصل بالبحث والدراسة والتكوين املستمر واالستفادة من املوروث اجلمايل ثالثا من حيث اإلتقان 
  . اإلنساين مبا ال يضر بأصولنا

  
 "ىل حذر شديد نظرا للخيط الرفيع الذي يفصل بني اخلري فيه والشرحيتاج إ) فضاء الفن: "(حمب

   جعلتين أفكر فيها مليا، هل من توضيح حىت تعم الفائدة؟ردت يف إحدى كتاباتك ومجلة
 ،اجلانب األخالقيباخلصوص غالبا ما يتهم الفنان بأوصاف قدحية متس  : األستاذ منري اجلوري

إال أين أعتقد أن العيب ليس يف الفنان وإمنا يف الوسط . عرف مجيعا حقيقتهواقع نوجيد هذا االام أدلته يف 
 الفلسفات  دعاةتحكم فيهاي على االمتثال ألعراف وقواعد وآليات اشتغال عاملني فيهالفين الذي جيرب ال

، إذ أنه فرديةال ته وليس يف هذا الكالم إعفاء للفنان من مسؤولي.الفنية املنحلة وشركات اإلنتاج املهيمنة
 ال بد  ومن أجل ذلك. مبا ال يطمس هويته ومبا ال يدفعه للهروب واالعتزال التامهحماسب على ضبط إيقاع

    .  من التوغل برفق مصحوب بالتواضع والرجاء الدائم يف اهللا حىت يوفقه إىل متييز اخلبيث عن الطيب
  

 ميكن أن يكون الفن حامال شعار طرحتموه مؤخرا، كيف" أمة قضايا ون يف خدمة الفن: " حمب
  هلذه القضايا؟

ال ميكن أبدا أن نفصل الفن عن احلياة، لذلك ظل الفن وسيلة للتعبري  : األستاذ منري اجلوري
 أمة عربية إسالمية ال بد أن يكون فننا يف عمق قضايانا اوباعتبارن. عن آالم وآمال الشعوب واحلضارات

أم القضايا هي قضيتنا مع اهللا الذي منها وا وهلا حنن أمة اإلسالم املصريية، صغريها وكبريها، وأعتقد أن 
 بعده الوظيفيللفن نعيش، مث بعدها تأيت القضايا االجتماعية والسياسية واجلمالية والعاطفية وهذا ما يعطي 

  .ببعده اجلمايلدون اإلخالل 
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  :تعليقأمساء و :حمب
   :األستاذ منري اجلوري

  . عابد زاهد وأديب رقيق وداعية حكيم):رمحه اهللا (رسيبديع الزمان سعيد النو
  .قائد عظيم وجماهد صادق وعابد خملص ):رمحه اهللا (يوسف بن تاشفني

  .جماهد صابر وأخ حبيبوفنان مبدع  : الشاعر حممد العريب أبو حزم
  

  كلمة أخرية
  

ادكم وأسأل اهللا أن يكون  موقع إنشوأشكر القائمني علىأشكر األخ حمب على تفانيه يف خدمة هذا الفن 
لكلمايت أثر طيب يف نفوس القراء والفنانني خاصة وأن تكون هلم دافعا ملزيد من الصرب والثبات على طريق 

  .والصالة والسالم على رسولنا األمني. اجلهاد الفين، أسأل اهللا تعاىل التوفيق للجميع 
  
  :حمب
لى رحابة صدره، و على قبوله الدعوة بإجراء هذا و بدوري أشكر الضيف الكرمي األستاذ منري اجلوري ع

و اهللا نسأل أن يوفقه و مجيع العاملني للخري و أن ييسر هلم الدرب، على منهاج النيب العدنان، إنه . احلوار
  .تعاىل مسيع جميب

 
 
 
 
 

منري اجلوري:للتواصل مع الضيف  
 jou_mounir@yahoo.fr 
 
 
.ال تنسونا من صاحل دعائكم بالغيب  

.وكم احملبأخ  
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